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Napirendi javaslat  

1. Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9280. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Zombor Gábor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Rig Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Kovács Sándor (Fidesz)  
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) 
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Nacsa Lőrinc (KDNP) 
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Varga Zoltán (DK) 
Volner János (független)  
 

 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) Nacsa Lőrincnek (KDNP)  
Révész Máriusz (Fidesz) Kovács Sándornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Dr. Buksza Zsolt bizottsági főmunkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó napot kívánok! Csak pár percre kérem a figyelmüket. 

Képviselőtársaim, tisztelettel köszöntök mindenkit. A Népjóléti bizottság 
2020. február 24-ei ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes. Szeretném a jegyzőkönyv számára bejelenteni, hogy Révész Máriusz 
képviselő urat Kovács Sándor képviselő úr helyettesíti, és érkezett még egy 
helyettesítési megbízás Tapolczai Gergely képviselő úrtól. (Nacsa Lőrinc: Én!) Őt 
Nacsa Lőrinc képviselő úr helyettesíti. Még egyszer megállapítom, hogy a 
helyettesítések nélkül is határozatképes a bizottság. 

Engedjék meg, hogy kvázi napirend előtt köszöntsem Varga Zoltán képviselő 
urat, aki a DK képviseletében a bizottságunk tagja lesz. Már tervezheti is képviselő úr, 
hogy jövő héten, kedden nagy valószínűséggel bizottsági ülést tartunk éppen abban a 
témában többek között, amiről most kell döntenünk.  

Most a napirend elfogadására kerül sor. Az emberkereskedelem áldozatainak 
kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslatról van szó, amelyet T/9280. számon kaptak kézhez 
képviselőtársaim, itt arról kell döntenünk, hogy a bizottság a részletes vitát folytassa 
le. Előtte azonban a napirendet el kell hogy fogadjuk. Ki az, aki támogatja a napirend 
elfogadását. (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott-e 
valaki? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a napirend tárgyalását. 

Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni 
fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
T/9280. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Tehát még egyszer a T/9280. számon benyújtott törvényjavaslatról kell hogy 
döntsünk. Ez a törvényjavaslat kifejezetten a gyermek- és ifjúságvédelmi jogalkotói 
célokat szolgálja. Javaslom, hogy a bizottságunk a soron következő ülésén a 
törvényjavaslat egészére folytassa le a részletes vitát. Kérdezem, hogy a szavazás előtt 
kíván-e valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Molnár Ágnes jelentkezett, vagy 
csak lapozott? (Dr. Molnár Ágnes: Lapoztam!) Arról van szó, képviselőtársaim, hogy 
a bizottságunk munkáját vastagon érinti ez a kérdés. Egyébiránt úgy tudom, hogy az 
Igazságügyi bizottságot jelölték első helyen ennek tárgyalására. Ha nem jelentkezik 
senki szólásra, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. 

Aki támogatja, hogy a részletes vitát a soron következő ülésen, amely 
valószínűleg jövő héten, kedden lesz, lefolytassuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? 
(Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta, hogy 
a soron következő bizottsági ülésen a fent nevezett T/9280. számon benyújtott 
törvényjavaslat részletes vitáját folytassuk le. 

Egyebek 

Van-e valakinek az egyebekben közérdekű bejelentése. (Varga Zoltán 
jelentkezik.) Zoltán, parancsolj! 
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VARGA ZOLTÁN (DK): Köszönöm szépen. (A hangosító berendezésre 

mutatva:) Remélem, hogy jó gombot nyomtam. (Elnök: Igen.) Kezdő vagyok még. 
Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Bár valóban nagyon új vagyok még itt, a 
bizottságban, azonban úgy gondolom, eljött az a pillanat, hogy kezdeményezzem 
Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének újbóli meghallgatását, hiszen látjuk, 
hogy a koronavírussal kapcsolatban egy teljesen új helyzet alakult ki az eddigiekhez 
képest, most már Európában is tömeges megbetegedések vannak és szedi az 
áldozatokat. Azt hiszem, eljött az a pillanat, amikor ismételten meg kell kérdeznünk a 
kormányt, hogy milyen erőfeszítéseket tesz Magyarország ezzel kapcsolatban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom önt is, hogy 

kezdeményezésemre a bizottság tagjai részt vettek még február elején, az ülésszak 
megkezdése előtt egy három minisztérium és két országos főhatóság által prezentált 
tájékoztatáson. A holnapi nap folyamán tájékozódom a kialakult helyzetről, és 
engedje meg, képviselő úr, hogy ennek függvényében majd eldöntsem, van-e szükség 
rendkívüli ülésre. De mindenesetre akceptáltam a felvetését. Köszönöm szépen. 
(Varga Zoltán: Köszönöm szépen.)  

Az ülés berekesztése 

Más valakinek közérdekű információja? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, a bizottsági ülést bezárom. Jó napot, jó munkát kívánok! 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 

 

Korózs Lajos 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 


